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V Českých Budějovicích dne 11. 1. 2022 
Č. j.: ORVZ/40/2022

Klasifikace informací: Veřejné
Vyřizuje: Ing. Lenka Ledererová

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN „ZÁKON“)

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
ZADÁVÁNA VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka bude spolufinancovaná z fondu Evropské unie.  
Název projektu:Revitalizace parku Dukelská
Prioritní osa: 2 – Rozvoj městské mobility, zelená infrastruktura měst a obcí, ochrana 

obyvatelstva
Specifický cíl: 2.2 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a 

zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem 
znečištění

Poskytovatel dotace: EU - MMR
Operační program: IROP

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 22005

Název veřejné zakázky: Revitalizace parku Dukelská

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:

Statutární město České Budějovice

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa):

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
Právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Osoba zastupující zadavatele: Ing. Jiří Svoboda, primátor města

3. IDENTIFIKACE OSOB PODÍLEJÍCH SE NA VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE 
§ 36 ZÁKONA

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a 
identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

Název osoby podílející se na 
vypracování zadávací dokumentace IČO Specifikace podkladu 

1. Rusina Frei, s.r.o. 02308002 Projektová dokumentace pro provádění 
stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr

2. Ing. Jaroslav Litvan 47218444 Plán BOZP
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4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název Hlavní kód CPV
Krajinné úpravy parků 45112711-2
Povrchová úprava silnic 45233220-7
Chodníky a jiné zpevněné povrchy 45213316-1
Vybavení hřišť 37535200-9
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro 
dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

45230000-8

Služby při údržbě parků 77313000-7

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 30.530.000,00 Kč bez DPH
Z toho:

 Stavební práce 24.400.000,00 Kč bez DPH
 Povýsadbová péče   6.130.000,00 Kč bez DPH

6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace městského parku v blízkosti historického jádra města 
České Budějovice a úprava tras stávajících komunikací za účelem zamezení kolizí chodců a cyklistů na 
trase spojující centrum města s jižním předměstím. Jedná se o společnou stezku pro cyklisty a chodce, 
která navazuje na severojižní cyklistickou trasu při pravém břehu řeky Malše. Dále se jedná 
o komunikaci pro chodce, vedené po křivce přibližující se k nábřeží a napojené na stávající chodník 
v místě důležitých vazeb u křížení ulice Dukelská a Lidická tř. a u vyústění ulice Alešova. 
Součástí zakázky je krajinářská úprava vegetace, umístění nového mobiliáře a zpevnění koryta řeky 
výstavbou náplavky. 

Součástí plnění je rovněž povýsadbová péče – objekt SO 801.c. Plán péče. 

Na plnění veřejné zakázky budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy. Jedna pro objekty SO 101, SO 
201, SO 301, SO 401, SO 701, SO 702, SO 703 a podobjekt SO 801.b Návrh vegetačních úprav. Druhá 
na povýsadbovou péči objekt SO 801.c Plán péče.

Objekt SO 801.a Kácení a probírky není součástí předmětu plnění této zakázky.

Jedná se o tyto stavební objekty:
 SO 101 – Pozemní komunikace
 SO 201 – Opěrná zeď
 SO 301 – Náplavka
 SO 401 – Veřejné osvětlení, přípojka NN a areálové rozvody, kamery
 SO 701 – Prvky drobné architektury (hřiště, tobogán, oplocení, betonové schodiště)
 SO 702 – Přípojka vodovodu a kanalizace
 SO 703 – Areálové rozvody vody a kanalizace
 SO 801 – Vegetační úpravy

o SO 801.b Návrh vegetačních úprav
o SO 801.c Plán péče
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SO101 – Pozemní komunikace
Společná stezka pro cyklisty a chodce je navržena jako komunikace třídy IV., dle ČSN 73 6110 
zatřízena do funkční skupiny D2. Základní šířka komunikace z probarveného asfaltového povrchu je 
3,5 m, v dílčích úsecích se šířka pohybuje od 2,9 do 4,5 m. Kryt je z probarveného asfaltu v okrové 
barvě. Základní sklon je jednostrannný 2%. Trasa chodníku pro pěší je komunikací tř. IV., dle ČSN 73 
6110 zatřízena do funkční skupiny D2. Základní šířka chodníku je 1,8 m. Kryt komunikace je z žulové 
štípané mozaiky 4/6 kladené do řádku.
SO201 – Opěrná zeď
Opěrná stěna je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce z vodostavebného betonu o 
celkové délce 80 m. Bude řešena jako úhlová opěrná stěna tvaru obráceného „T“ s hloubkou základové 
spáry 1,0 m pod úrovní terénu. Stěna bude vysoká 2,7 m a široká 0,3 m.
SO301 – Náplavka
Jedná se realizaci zpevněné plochy a zpřístupnění bermy řeky Malše v úseku mezi mostem 
Kosmonautů a Krumlovským mostem a zajištění přístupu k vodnímu toku ve směru logických pěších 
vazeb. Spodní stupeň náplavky o šířce 2,0 m je vytyčen stávajícími regulačními kameny. Druhý stupeň 
o šířce 1,5 m je ve výšce 15 cm a po obou stranách vymezen hranami z železobetonových prefabrikátů 
o šířce 30 respektive 40 cm založených do betonového pásu. Nejvyšší hrana z prefabrikovaného 
železobetonu sloužící k sezení je ve výšce 45 cm, v místě severního napojení ve výšce 50 cm. Pochozí 
plochy stupňů jsou dlážděny kamennými šlapáky.
SO401 – Veřejné osvětlení, přípojka NN a areálové rozvody
Pro VO řešené části jsou navržena svítidla s technologií LED. Společná stezka pro pěší a cyklisty bude 
osvětlena sloupovými svítidly ve výšce 4,5 m s roztečí 25 m ve vzdálenosti 0,5 m od hrany komunikace; 
komunikace pro chodce bude osvětlena nízkými LED sloupky s roztečí 20 m ve vzdálenosti 0,5 od její 
hrany, náplavka bude osvětlena LED svítidly zabudovanými v zídce náplavky ve výšce 0,4 m.
SO701 – Prvky drobné architektury
Herní prvky dětského hřiště budou umístěny v severní části parku v linérání ploše dětského hřiště o 
rozměrech cca 96 x 5 m. Hřiště v místě parovodu je navrženo z typových prvků pro hřiště parkour a 
dětská hřiště. Herní prvky jsou navrženy jako ocelová pozinkovaná konstrukce založená na zemních 
vrutech s možností případné demontáže. Do této základní konstrukce jsou umístěny dřevěné plošiny a 
výplně, nylonové sítě, nerezové drátěné tubusy a nerezové skluzavky. Jednotlivé umístění prvků musí 
splňovat normy dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a budou certifikovány autorizovaným certifikátorem. 
V místě parovodu je dopadová plocha z plaveného říčního kačírku v min mocnosti 300mm. Lem 
dopadové plochy je z pražcového obrubníku tl. 50mm v antracitové barvě.
Nad objektem čerpací stanice je navrženy atypický herní prvek - tobogán. Herní prvek je na objektu 
čerpací stanice konstrukčně nezávislý a přístup k objektu je zabezpečen proti vniknutí nepovolaných 
osob. Z nižší úrovně je přístup tubusem k startovní hraně nerezového tobogánu. Dopadová plocha u 
dojezdu je z plaveného říčního kačírku. Herní prvek musí splňovat platné normy ČSN EN 1176 a ČSN 
EN 1177 a musí být certifikován. 
SO702 – Přípojka vodovodu a areálový rozvod
Areálový vodovod bude napojen novou přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu vedeného v ulici 
Dukelská, východně od řešené lokality. Přípojka bude provedena z vodovodního plastového potrubí. 
Napojena bude navrtávacím pasem, za napojením bude umístěno vodovodní šoupě se zemní 
zákopovou soupravou vyvedenou do poklopu. Přípojka bude ukončena na pozemku investora ve 
vodoměrné šachtě, kde bude umístěna vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem.
SO703 – Přípojka kanalizace
Kanalizace bude napojena do stávajícího řadu splaškové kanalizace vedeného v ulici Dukelská, 
východně od řešené lokality. Přípojka bude provedena z trub PVC, délky 10,8 m. Od zahradní vpusti /u 
pítka/ do revizní šachty povede potrubí 19,7 m ve spádu min. 1%.
SO801 – Vegetační úpravy

SO 801.b Návrh vegetačních úprav
SO 801.c Plán péče
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7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, 
které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

 Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a další podmínky zadavatele jsou uvedeny 
v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a ve všeobecných obchodních 
podmínkách (příloha č. 3 zadávací dokumentace). 

 Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží doplněný návrh smlouvy o dílo, který musí být 
v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou.

 Účastník zadávacího řízení není oprávněn činit změny či doplnění příslušeného návrhu smlouvy o 
dílo s výjimkou údajů. Které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího 
řízení. Účastník zadávacího řízení není oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy o 
dílo, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.

 Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy o dílo v části identifikující smluvní 
strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo 
vymezení účastníka zadávacího řízení dostatečně určité. V případě nabídky podané společně 
několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé oprávněni upravit 
zkratky označující smluvní stranu dodavatele, a tomu odpovídající slovní tvary v závazném návrhu 
smlouvy o dílo.

Návrh smlouvy o dílo nemusí být podepsán oprávněnou osobou (nabídka bude automaticky 
zašifrována a zakódována při podání nabídky)

9. DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Závazné dodací podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 
Místo plnění VZ: k.ú. České Budějovice 6, č. pozemku 418, 419, 459

k.ú. České Budějovice 7, č. pozemku 3951/1

Doba plnění je podrobně stanovena v návrhu smlouvy o dílo.

10. DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

10.1. Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 
osobě
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 
minimálně 12.000.000,00 Kč je uveden v návrhu smlouvy o dílo.

10.2. Vyhrazené změny závazku
Vyhrazené změny závazku jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

11.  OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny ceny uvedené v návrhu smlouvy o dílo. 
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12. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na základě písemné výzvy dle § 122 odst. 3 zákona předložit 
originály (tj. dokumenty opatřené elektronickým podpisem osoby, která dokumenty vyhotovila) nebo 
ověřené kopie (tj. dokumenty, který vznikly autorizovanou konverzí z listinné do elektronické podoby) 
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v průběhu zadávacího řízení.

Při zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 
zákona.

13. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

14. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné 
zakázky v souladu se zadávací dokumentací.  

Další požadavky:
 Nabídková cena bude uvedena v CZK.
 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede účastník 
zadávacího řízení) a nabídková cena včetně DPH.

 Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník zadávací řízení. DPH bude 
v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním 
předmětu veřejné zakázky.

 Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky.
 Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění 

jednotlivých položek (jednotkových cen) uvedených v soupisu prací včetně jejich celkových cen pro 
zadavatelem vymezené množství. Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit veškeré položky 
uvedené v soupisu prací, neocenění jakékoliv položky stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého 
druhu práce pod jinou než k tomu určenou položku oceněného soupisu prací musí účastník 
zadávacího řízení vysvětlit, jinak může mít neocenění položky či „rozpuštění“ určitého druhu práce 
pod jinou než k tomu určenou položku oceněného soupisu prací za následek vyloučení účastníka 
zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Oceněný položkový soupis prací včetně výkazu výměr 
bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.

 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro 
řádné a úplné provedení díla příslušné veřejné zakázky, není-li zadávací dokumentací výslovně 
stanoveno jinak.

 Zadavatel poskytuje soupis prací včetně výkazu výměr ve formátu *.xls.

15. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena ve Výzvě k podání nabídek, která 
upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

16. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
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Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. zákona podle ekonomické 
výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. 

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená účastníkem zadávacího 
řízení v návrhu smlouvy o dílo. 

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez 
DPH od nejvýhodnější nabídky (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou (nabídka 
s nejvyšší nabídkovou cenou). Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší 
celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

17. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

18. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

18.1. Nabídka bude podána písemně v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). 
V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník zadávacího řízení k dokumentům překlad 
do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce a na doklady o dosaženém vzdělání v latinském jazyce.

18.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

18.3. Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech 
těchto pokynů pro zpracování nabídky:

18.3.1. Písemný závazek o společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky, 
pokud nabídku předkládá více dodavatelů společně včetně zmocnění.
Nabídka více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí splňovat následující 
požadavky:
a) Nabídka bude předložena způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.
b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za veřejnou zakázku a toto 

určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.
c) Dodavatelé v nabídce doloží písemný závazek o společné a nerozdílné odpovědnosti za 

plnění veřejné zakázky.

18.3.2. Závazný návrh smlouvy o dílo včetně příloh (soupisu prací s výkazem výměr).

18.3.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Doklady o kvalifikaci mohou účastníci zadávacího řízení nahradit čestným prohlášením, 
z jehož obsahu bude zřejmé, že účastník zadávacího řízení splňuje požadavky na kvalifikaci 
vymezené ve výzvě k podání nabídek nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné 
zakázky podle § 87 zákona.

Účastník zadávacího řízení může pro prokázání technické kvalifikace použít přílohu č. 1 
zadávací dokumentace – Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 
let před zahájením zadávacího řízení (vzor).

18.3.4. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem. 
Zadavatel stanovil s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky následující informace 
a požadavky na použití zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního 
modelování staveb.
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Položkový rozpočet stavby bude předložen ve stejném elektronickém formátu, ve kterém 
byl rozpočet uveřejněn na profilu zadavatele a dále ve formátu .pdf. 

19. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM 
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím 
certifikovaného elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena (dále jen „Tender 
arena“).

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v 
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce 
www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. 
Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů 
a není zpoplatněna.

Nabídka bude účastníkem zadávacího řízení vložena v elektronické podobě do elektronické nabídky 
vytvořené v elektronickém nástroji Tender arena, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a 
důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před 
uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být 
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open 
Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. 

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:

a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj Tender 
arena, dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný 
návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s 
minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 
20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps 
(DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít v počítači 
nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla 
Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

c) Zadavatel uvádí, že veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveřejněn na profilu zadavatele a bude 
automaticky použit při podávání nabídky ze strany dodavatele (není tedy nezbytné jej stahovat 
a znovu vkládat do el. nástroje při podání nabídky).

d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. 
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení 
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním 
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

20. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického 
nástroje Tender arena, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího 
řízení jinak (zejména využití datových schránek).

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena se považují za 
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, 

http://www.tenderarena.cz/
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případně, zda elektronický nástroj Tender arena adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu 
upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender arena byla doručena 
nová zpráva, či nikoli.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje Tender arena jsou dostupné na internetové 
adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž umístěn podrobný návod na jeho použití 
(www.tenderarena.cz - odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

21. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit v elektronické podobě nejlépe 
prostřednictvím zprávy v elektronickém nástroji nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ledererová, tel.: 386 803 219, e-mail: ledereroval@c-budejovice.cz.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ve smyslu § 98 odst. 4 zákona uveřejní vysvětlení 
zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace 
i bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude 
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel 
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou 
původní délku.

22. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky 
uskutečněna. 

23. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 5 zákona, že může oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V 
takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem 
jejich uveřejnění.

24. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 28. 1. 2022 Hodina: 13:00 hod.

Elektronická adresa pro podání nabídek:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice.

http://www.tenderarena.cz/
mailto:ledereroval@c-budejovice.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
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Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v čl. 19 této zadávací 
dokumentace.

25. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání obálek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. 
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

26. ZPŮSOB STANOVENÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nestanovuje způsob identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny.

27. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY

Zadavatel nestanovuje délku zadávací lhůty.

28. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování 
osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle zákona. 

Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich 
poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů 
a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů 
realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní 
údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou 
právními předpisy, zejména zákonem. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 
až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele. 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce 
zadavatele dostupné na adrese http://www.c-budejovice.cz/ochrana-osobnich-udaju.

29. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného        
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 

Zásady společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou 
zohledněny v návrhu smlouvy o dílo.

30. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

 Příloha č. 1 - Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení (vzor) v elektronické podobě

 Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě 
 Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky verze I/01/2018 v elektronické podobě 
 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace, Soupis prací s výkazem výměr, Plán BOZP v elektronické 

podobě
 Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

http://www.c-budejovice.cz/ochrana-osobnich-udaju
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podepsáno elektronicky
Ing. Jiří Svoboda 
primátor města
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